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        ГРАД   ПРИЈЕДОР 
               АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА  

                     ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

_________________________________________ 

                                  
   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за август  2013.године 
 

 Запошљавање 

 

Запошљавањем 1828 лица на нивоу 

приједорске регије, посредством 

приједорске  филијале Завода за 

запошљавање потврдила су се  

предвиђања с почетка године да ће на 

овој регији  и даље расти број 

запослених , рекао је руководилац 

филијале у Приједор Здравко Сувајац. 

„ Посредством Бироа Приједор 

запослили смо 1088 лица која су 

активно тражила посао, а до краја 

године планирано је да тај број буде 

повећан до двије хиљаде запослених на 

нивоу града, односно  три хиљаде на 

нивоу приједорске регије будући да 

слиједи реализација  бројних  пројеката 

подршке запошљавања градске управе“ 

казао је Сувајац. 

Он је додао да је тежиште на 

производно и извозно оријентисаним 

компанијама и  реалном сектору што 

гарантује дужину трајања радног 

ангажовања. 

Сувајац је потврдио да  је број лица који 

активно траже посао на подручју регије   

крајем јула износио  17 597 или 12,4 

одсто мање него у истом периоду 

прошле године. 

„ На нивоу града Приједора  крајем јула  

ове године имали смо 10390 лица која 

активно траже посао и  тиме смањили 

незапосленост  за 15,4 одсто  у односу 

на исти период прошле године“ рекао је 

Сувајац. 

 

Опроштајна посјета велечасног 

Маријана Стојановића 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

примио је у опроштајну посјету 

жупника приједорске жупе  велечасног 

Маријана Стојановића  који одлази на 

нову дужност у Бања Луку. 

„ Ово је била прилика да му у име 

грађана Приједора и у своје име 

захвалим за све што је урадио у 

Приједору, нарочито у процесу 

повратка и помирењу, 

међунационалним и 

међуконфесионалним односима у 

нашем граду и такав је рад резултирао 

да је Приједор миран град, са повољном 

климом за живот и инвестирање“ рекао 

је Павић. 

 

 
 

Он је додао да је велечасни Стојановић 

у својих 14 година службовања у 

Приједору  дао значајан  допринос  

томе. 

„ Истовремено поред захвалности за то 

што је учинио, желим да му пожелим и 

срећу на новој служби  као и да не 

заборави Приједор, а да су му врата 

наше администрације увијек отворена“ 

казао је Павић. 

Велечасни Маријан Стојановић је 

изразио захвалност на пријему као и на 

помоћи  материјалној , али и на 

разумијевању и изградњи једног лијепог 

заједничког суживота међу људима у 

граду Приједору. 

„ Ми смо заједница која је састављена 

од више нација и требамо уважавати 

једни друге и помагати , а  као резултат 

тога успјели смо овдје у граду 

саградити порушену  католичку цркву и 

стару жупну кућу те изградити 

пасторални центар , као и капелу у 
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Козарцу са приступним путем и 

мостом“ рекао је Стојановић. 

Он је распоређен на нову дужност 

војног капелана у Бања Луку и жупника 

у жупи Шимићи.На његово мјесто 

долази Марко Видовић, досадашњи 

жупник у Равској код Приједора. 

 

Сусрети младих РС 

 

У Приједору су  отворени „17. Сусрети 

младих Републике Српске“ који су под 

мотом "Зато што смо млади" окупили 

око 200 учесника из 35  градова и 

општина Републике Српске и  госте из 

Србије, Македоније и Словеније. 

 

 
 

Сусрете је отворила  помоћник 

министра за омладину РС Бранка 

Малешевић  која је истакла да  су  ови 

сусрети прилика да омладинци  направе 

заједнички план за побољшање 

положаја младих  који ће прослиједити  

надлежним институцијама.  

 

 
 

 Министар просвјете и културе 

Републике Српске Горан Мутабџија 

рекао је да креативност, отвореност и 

прихватање различитости 

подразумијевају критичност - димензију 

која је недовољно афирмисана. 

 " Критизерства имамо и превише , а нас 

интересује  критичност према појавама 

и процесима у друштву и приједлог 

рјешења проблема на које млади 

укажу", поручио је Мутабџија. 

 Министар управе и локалне самоуправе 

РС Лејла Решић је  истакла да је 

чињеница да је Омладински савјет 

Републике Српске организација од 

јавног интереса и да редовном  

годишњом  траншом  за суфинансирање 

Влади  даје и финансијску ,а не само 

декларативну подршку  младима и 

њиховим пројектима. 

 " За нас они нису само млади које ми 

помажемо него су млади који имају 

идеје, визије и пројекте  ", додала је 

Решићева.  Министар за економске 

односе и регионалну сарадњу 

Републике Српске Игор Видовић 

поручио је да шанса за младе људе 

увијек постоји коју они и сами треба да 

препознају и правилно искористе. 

 Предсједник Омладинског савјета 

Републике Српске Милош Благојевић 

рекао је да је циљ Сусрета умрежавање 

и договарање заједничких активности. 

 "Централна манифестација била 

посвећана борби против говора мржње 

на интернету и борби против насиља 

међу младима, а осим едукативних 

активности, Сусрети имали су и 

спортске и забавне садржаје", истакао је 

Благојевић. 

 Сусрети младих Републике Српске , 

чији су покровитељи  Министарство 

породице, омладине и спорта Републике 

Српске  и град Приједор трајали су до 1. 

септембра.  

 

„Стрит арт“ на приједорском 

шеталишту 

 

У главној приједорској улици  

организована  је изложба  на отвореном  

приједорских умјетника Драган Топића 
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и Мирка Шевића  чијих је двадесет   

реплика  умјетничких радова  изложено 

на уличним свјетиљкама. 

Директор Музеја Козаре Миленко 

Радивојац је ,отварајући изложбу, 

истакао да је ово први пут да се на 

овакав начин излажу умјетничка дјела 

који је у свијету популарно назван „ 

стрип арт“. 

„Грађани ће моћи да виде умјетничке  

радове изложене на необичан начин  и 

част  нам је да смо и на овакав начин 

могли да потврдимо  да је сликарство 

бренд овог града“ казао је Радивојац. 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности  Љиљана Бабић је истакла 

да је Приједор један од ријетких градова  

у окружењу који је организовао  овакву 

изложбу на отвореном. 

 

 
 

„Градска управа ће и будућности 

подржавати  овај специфичан начин 

излагања који излази из шаблона 

досадашњег представљања умјетника“ 

казала је Бабићева. 

Аутора изложбе Драган Топић  и  

Мирко Шевић су истакли да  већ дуже 

вријеме размишљају  о уличној 

умјетности која се, како су истакли, већ 

увелико европски и свјетски тренд. 

„Ово је наш допринос  почетку ликовне 

колоније „ Сретен Стојановић“ и увод у 

сликање мурала у Приједору, које ће 

ускоро почети овдје у главној улици“ 

казао је Топић. 

Шевић је додао да је овај вид 

представљања умјетника на западу 

уобичајен. 

„ Стрит арт је једно ново умјетничко 

кретање  које даје могућност да 

умјетност изађе  из конвенционалних 

простора, галерија и музеја и 

прибилижи се обичном човјеку“ казао је 

Шевић. 

Ову изложбу  на отвореном  су 

организовали Град Приједор, Музеј 

Козаре и Удружење ликовних умјетника 

Приједор 

 

Градоначелник у Козарској Дубици у  

посјети „Млијекопродукту“  

 

 

Градоначелник Приједора Марко Павић 

изјавио је да је "Млијекопродукт" из 

Козарске Дубице, као највећи 

произвођач млијека у БиХ, домаћи 

бренд који треба поштовати, али и 

створити услове да њихова производња 

дође до изражаја и да се што прије нађе 

на тржишту Европске уније. 

"Видимо да су они спремни за извоз у 

ЕУ, а да надлежне институције нису 

одрадиле свој дио, те да ово предузеће 

мора мијењати тржиште, што није 

добро. Ово је уједно апел и позив 

Савјету министара БиХ да што прије 

омогући овој и сличним фирмама да 

могу извозити на европско тржиште“, 

рекао је Павић новинарима након 

данашње посјете "Млијекопродукту" у 

Козарској Дубици.  

 

 
 

Он је додао да ће са начелницима 

општина ове регије инсистирати код 

Савјета министара БиХ и код 

Министарства пољопривреде, 
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шумарства и водопривреде Републике 

Српске да се те ствари што прије 

ријеше, како не би сви заједно били 

кочничари развоја ове производње. 

"Ми подржавамо фармере из Приједора 

и са њима ћемо се договорити шта им је 

потребно да би се што прије уклопили у 

нове услове пословања, поготово што и 

фармери и `Млијекопродукт` имају 

жељу да сарадњу подигну на виши ниво 

уз повећање производних капацитета", 

рекао је Павић.  

 

  

Маркетинг менаџер "Млијекопродукта" 

Владо Сандић је потврдио да је током 

ове посјете било разговора о 

спремности предузећа и фармера за 

излазак на европско тржиште, уз 

представљање пословања и развојних 

циљева предузећа.  

"Нама је Приједор у фокусу и 

географски и економски, јер са тог 

подручја годишње откупимо око пет 

милиона литара сировог млијека од 210 

добављача и наш је циљ да се те 

количине повећавају“, навео је Сандић.  

 

 

Он је потврдио да је у току набавка сто 

лактофриза, а дио њих ће бити 

постављен и код добављача са подручја 

Приједора.  

"Ми настављамо да улажемо, а од 

надлежних институција очекујемо да 

нас обавијесте о даљим активностима 

када је у питању тржиште ЕУ и извоз на 

тржиште сусједне Хрватске“, рекао је 

Сандић.  

У посјети предузећу "Млијекопродукт" 

у Козарској Дубици, заједно са 

градоначелником Приједора, су били 

представници фарми, као највећи 

произвођачи млијека са подручја града 

Приједора. Да је свих 210 фармера из 

Приједора који сирово млијеко 

испоручују "Млијекопродукту“ из 

Козарске Дубице спремно за пласман 

својих производа на европско тржиште 

потврђује један од највећих произвођача 

млијека Горан Шкундрић, који на 

породичној фарми у Ништавцима код 

Приједора има 220 грла говеда и дневну 

производњу од око 1.500 млијека.  

Он је додао да су фармери са подручја 

Приједора у потпуности задовољни 

сарадњом са "Млијекопродуктом", 

додајући да очекују и проширење 

капацитета и повећање производње. 

 

 

Одржана 9.Ликовна колонија 

 

Од 5-12.августа  у лапидаријуму Музеја 

Козаре одржана је  9. Ликовна колонија  

„ Сретен Стојановић“  која је окупила  

11 сликара и вајара из Србије и 

Републике Српске. Отварајући  девети 

сазив ове колоније градоначелник 

Приједора Марко Павић је истакао да 

Приједор има пуно право да буде 

организатор једне овакве манифестације 

и домаћин  реномираним умјетницима 

јер , не без разлога, слови за град 

сликара. 

„Приједор тренутно има преко 30 

академских сликара, велики број 

студената и предавача на факултетима 

умјетности и традицију сликарства дугу 
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преко стотину година те прве 

школоване сликаре Тодора Швракића и 

Перу Поповића“ казао је Павић. 

Селектор колоније Миленко Радивојац  

потврдио је да је  колонија била у знаку 

акварела и ситне пластике. 

„Одлучили смо да направимо један 

необичан спој сликара и вајара,а задата 

техника  је акварел  “ казао је Радивојац. 

Рад умјетника пратила је историчар 

умјетности Љиљана Суботић из 

Београда која је била задужена за 

критички осврт и каталог изложбе на 

крају колоније. 

 

 
 

Радови настали у овој колонији биће 

изложени у Музеју Козаре  на изложби 

која ће бити отворена, већ по традицији,  

у септембру поводом,Књижевних 

сусрета на Козари. 

Покровитељи колоније су  

Министарство породице омладине и 

спорта и град  Приједор. 

________________________      
Издавач: Град  Приједор 


